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Har trafikanterna nåtts av Trafiksäkerhetsverkets information om de

ändrade trafikreglerna våren 1986?

Resultat från intervjuundersökningar före och efter informationskampan-
jen

av Nils Petter Gregersen
Statens väg- och trafikinstitut (VTI)
581 01 LINKÖPING

och Krister Spolander
NTF
Box 29062
100 52 STOCKHOLM

REFERAT

Våren 1986 genomfördes en informationskampanj om trafikregeländring-

arna som skedde 1 april. I anslutning därtill gjordes två undersökningar

med personliga intervjuer av vardera drygt 1 000 personer, representa-

tiva för trafikanter i åldrarna 16-74.

Kunskaperna om regeländringarnas innebörd ökade efter kampanjen med

ett par undantag. Resultatens inbördes sammanhang tyder på att detta

kan tolkas som effekt av informationskampanjen.

Effekterna hade troligen blivit ännu större om kampanjen koncentrerats

till regeländringarna och inte också tagit upp några oförändrade regler.
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Evaluation of a campaign regarding knowledge of changes in Swedish
traffic regulations 1986

by Nils Petter Gregersen
Swedish Road and Traffic Research Institute (VTI)
5-581 01 LINKÖPING

and Krister Spolander
the National Society for Road Safety (NTF)
Box 29062
5-100 52 STOCKHOLM

ABSTRACT

In 1986 an information campaign was implemented with the aim of

informing road users about changes in a number of traffic regulations. In

connection with the campaign two studies were carried out, one before

and the other after the campaign. The studies comprised personal

interviews with about 1 000 persons, representative of road users aged

16-74.

The results show that knowledge of most of the modified traffic

regulations increased among the road users. The pattern of the results

indicates that the improvement could be attributed to the campaign.

More significant effects could probably have been attained if the

campaign had focused on the modified regulations. The content of the

campaign was unnecessarily large in that the campaign also dealt with

various unchanged rules.
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l INFORMATIONSKAMPANJEN

l.l Ändringar i vägtrafikkungörelsen (VTK)

För att förbättra förutsättningarna för bl a de oskyddade trafikanternas

säkerhet har Trafiksäkerhetsverket, TSV, föreslagit ändringar i vägtra-

fikkungörelsen, VTK (TSV 1984). En del av förslagen har genomförts. De

trädde i kraft 1 april 1986 (SFS 1985:380).

Ändringarna innebar bl a att motorfordonsförare fått samma skyldighe-

ter mot cyklister och mopedister på markerad cykelöverfart som de har

mot gående på övergångsställe. Cyklister och mopedister har i sin tur

fått motsvarande skyldigheter på cykelöverfart som nu gäller för de

gående på övergångsställe. Cykelöverfart har sålunda införts som nytt

begrepp, analogt med övergångsställe.

Omkörningsförbud har införts före och på cykelöverfart.

Vidare har cyklister och mopedister blivit skyldiga att använda vägren.

Samtidigt med VTK-ändringarna infördes krav att cyklar ska vara utrus-

tade med godkända reflexer runt om vid färd i mörker; vita framåt, röda

bakåt och orangegula åt sidorna (SFS 1985:102).

För motorfordonsförarna kan nämnas ändrade regler för vägrenskörning.

De har fått större möjlighet att använda vägrenen för att underlätta

framkomligheten för andra fordon. Vidare har skyldigheten skärpts att

underlätta körfältsbyte genom kravet att anpassa hastigheten så att

andras inkörning i körfältet underlättas.

Vid halvårsskiftet genomfördes ytterligare en VTK-ändring, nämligen att

bilbälte måste användas även i bilars baksäte (SFS 1986:16).
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1.2 TSVs informationskampanj

 

TSV fick regeringens uppdrag att informera trafikanterna om regeländ-

ringarna. TSV fick tilläggsanslag om 4 milj kr. Med tillskott av ordinarie

informationspengar kostade informationskampanjen 4,2 milj kr. Kam-

panjuppläggningen finns i tabell I.

      

Tabell 1 Kampanjens uppläggning och genomförande

Syfte Informera bilister och andra fordonsförare _ät_ tra-
fikregler ändras I april

Informera dem om innebörden av deviktigaste reg-
eländrlngarna

Höja kunskapsnivån om några oförändrade äldre vik-
tiga trafikregler

Förvarna om den utvidgning av bilbälteslagen som
senare skedde I juli

Målgrupper Främst bilförare och cyklister

Innehåll Bilisters skyldighet mot cyklister på cykelöverfart

Vägrenskörning

Körfältsbyte, infart och underlättande

Avstånd till framförvarande

Omkörningsförbud före cykelöverfart

Cykelreflexer

Högerregeln

Hastighetsanpassning

Alkoholpåverkan

Media och 24-sidig trycksak till samtliga hushåll

akuwteter 4 TV-spots som sammanlagt sändes 15-20 gånger i
'IV-programmet Anslagstavlan

Pressinformation till nyhetsmedia om regeländring-
arna

Annons i Invandrartidningen, en specialtidning som
sprids till alla hushåll med minst en invandrare

Tidläggning Kampanjens tyngdpunkt låg i mars månad 1986
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Trafikreglerna beskrevs i ord och bild. Det genomgående temat gällde

smidigheten - hur de nya reglerna, rätt tillämpade, kunde öka trafikens

smidighet och framkomlighet. Och säkerhet.

Detta illustrerades med en "katt på hjul" vilket framgår av exemplet i

bilaga 1.
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2 UNDERSÖKNINGARNA FÖRE/EFTER

2.1 Syfte

I anslutning till kampanjen genomfördes två intervjuundersökningar, en

före och en efter.

De syftade till att ta reda på följande.

1. Känner trafikanterna till att VTK ändrats?

2. I vilken utsträckning har de uppmärksammat informationsbroschyren?

3. Känner de till innebörden i regeländringarna?

4. Har kunskapsnivån ökat om de övriga, oförändrade, trafikregler som

kampanjen också handlat om?

Dessa frågor besvaras genom att analysera förändringar i resultaten från

för- till efterundersökning. Förändringar är dock inte samma sak som

effekter av informationskampanjen, men kan vara det. I vilken utsträck-

ning som eventuella förändringar kan tolkas som kampanjeffekter disku-

teras i avsnitt 4.1.

2.2 Metod

Undersökningarna genomfördes med personliga besöksintervjuer gjorda

av undersökningsinstitutet Sifo och dess ca 200 ordinarie intervjuare.

Intervjuerna skedde efter formulär med standardiserade frågor, huvud-

sakligen med fasta svarsalternativ. Frågor och svarsalternativ lästes upp

av intervjuaren samtidigt som svarsalternativen visades på ett kort för

intervjupersonen. Frågorna om trafikreglernas innebörd, kunskapsfrå-

gorna, var illustrerade med bilder av trafiksituationer (bilaga 2).
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2.3 Genomförande och tidläggning

Intervjuerna genomfördes i Sifos ordinarie s k veckobussar. Detta innebär

att frågorna förekom tillsammans med många andra frågor om olika

ämnesområden, beställda av olika uppdragsgivare.

Trafikfrågorna fick tidig placering i intervjun, samma placering i båda

undersökningarna.

Förundersökningen genomfördes 5-25 februari (två veckobussar) och

efterundersökningen 16-22 april samt 7-16 maj.

2.4 Urval och bortfall

Sifos veckobussar görs på riksrepresentativa urval av den vuxna befolk-

ningen 16-74 år. Urvalet är slumpmässigt i alla steg och dras från ca 350

postnummerområden som utgör Sifos miniatyr-Sverige.

Nytt urval dras för varje ny veckobuss. Dragningen sker från SPAR

(Samordnat Person- och Adress Register).

För- och efterundersökning genomfördes sålunda på olika urval.

Kontroll av intervjuarnas arbete sker på ca 10% av materialet, stick-

provsmässigt.

Bortfallet består av dels vägrare, ca 15%, dels personer som inte kan

anträffas därför att de är bortresta, arbetar på annan ort eller liknande.

Dessa uppgår till 6-896.

Antalet intervjuade personer i förundersökningen var 1 031 (vilket ger

ett vägt bastal på 1 072). I efterundersökningen var motsvarande 1 038

(respektive 1 082). Vägningen innebär att urvalets substrata får en vikt

proportionell mot populationens (kön, ålder, socialgrupp och region).
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2.5 Trafikantkategorier

De båda målgrupperna, bilister och cyklister, representeras i undersök-

ningarna enligt figur 1 och 2.
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Figurl Bilförarna i urvalen: "Hur ofta färdas Du i trafiken som
personbilsförare?"(nf=1072, ne=1082, X2=3,7, dlet, NS)
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Figur 2 Cyklister och mopedister i urvalen: "Hur ofta färdas Du som
cyklist/mopedist under sommarhalvåret?" (nf=1072, ne:
:1082, x2=6,0, df=4, NS)

Nästan hälften av intervjupersonerna körde bil dagligen eller nästan

dagligen. Urvalen före och efter var nästan identiska.

Omkring en tredjedel använde cykel eller moped dagligen eller nästan

dagligen under sommarhalvåret. Inga nämnvärda skillnader fanns mellan

de båda urvalen.
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3 RESULTAT

Resultaten presenteras i 5 avsnitt där frågorna i intervjuerna redovisas

under följande rubriker:

- Frågor om broschyren

- Kunskapsfrågor

- Socioekonomiska variabler

För varje fråga redovisas svarsfördelningar för hela gruppen sammanta-

gen. Skillnader mellan trafikantkategorierna bilister och cyklister pre-

senteras där sådana föreligger. Rätt svar efter regeländringen markeras i

figurerna med *.

Fördelningarna har testats statistiskt med chiz-test. Hypoteser om skill-

nader har förkastats för p>0,05.

Med bilister avses de som i fråga 1 angett att de kör bil dagligen eller

nästan dagligen. Cyklister är de som i fråga 2 angett att de cyklar eller

åker moped dagligen eller nästan dagligen under sommarhalvåret (se

figur 1-2).

Frågornas lydelse framgår i figurtexten. Svarsalternativen återges i för-

kortad form i respektive figur. Frågorna i sin helhet återges i bilaga 2.
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3.1 Frågor om broschyren

 

En 24-sidig informationsbroschyr till alla hushåll utgjorde kampanjens

ryggrad (tabell 1). Frågor om den ställdes enbart vid eftermätningen.

[gått broschyr'

 

 

     

    

 

  

Alla

Bilister

Cyklister å??? áøágg

.á

0 110 20 30 40 50 00 70 00 90 100
%

Figur 3 Broschyrens spridning "Har Du fått någon broschyr (häfte)
om trafik i brevlådan de senaste månaderna?" (n=1082,
nb11=504, ncyke1=381), x2=15,6, df=1, p<0,00l
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Qroschg'rens 'innehåll'

 

* * Hastighet
* Högerregeln
Väggçnskörn1ng
* Omkörning
*_Körfältsbyte
Varntriangel

* *Mörker
Cykelöverfart
*Spärrlinje

* Halka
Cykelreflex

Bilbälten
*Alkohol

Däckmönster
*Avst t framfñrv

*Bromssträcka
*Blinkers vid sväng

*Sväng i korsning
Vet ej

 

-.-

0 10 20 30 40 50 50 70 80 90 100
%

Figur4 Broschyrens innehåll "Vad handlade den om?" (n=572,
nb11=314, ncyke1=187)

         

 

Totalt menade ca hälften av de tillfrågade att de fått broschyren.

Bland de som kör bil ofta är andelen något högre, 62% som fått den,

medan cyklister svarade som genomsnittet.

Av broschyrens innehåll har man främst lagt märke till cykelreflex,

vägrenskörning och cykelöverfart. Övriga områden var det mindre än

20% som känner igen.

Inga nämnvärda skillnader fanns mellan trafikantgrupperna cyklister res-

pektive bilister; undantaget "vägrenskörning" som kändes igen bättre av

bilister som kör ofta, 50%, än av cyklister, 41%.

För de områden som är fel, dvs de som inte tas upp i broschyren, halka

och däckmönster är svarsfrekvensen låg.
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3.2 Kunskapsfrågor

Totalt har 13 kunskapsfrâgor ställts, vilka fokuserats på några av de

frågør som tagits upp i informationskampanjen. Alla kunskapsfrågor

förekom såväl i före- som eftermätningen.

Följande områden har behandlats i intervjuerna:

- företrädesregler vid cykelöverfart

- vägrenskörning

- högerregeln

- omkörning vid cykelöverfart

- cykelreflexer/ belysning

- körfältsbyte

- bilbälten

Bland dessa är högerregeln den enda som inte ändrades 1986-04-01.
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3.2.1 Företrädesregler vid cykelöverfart
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Figur 5a Svarsfördelning, företräde vid cykelöverfart, rak väg. "Vem
ska lämna företräde här?" (nf=1072, ne=1082), x2=21,3,
df=3, p<0,001
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Figur 5b Andel med rätt svar bland cyklister och bland bilister
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Figur 6a Svarsfördelning, företräde vid cykelöverfart, korsande väg.
"Vem ska lämna företräde här?" (nf=1072, neleSZ),
x2=2,2, df=3, NS
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Figur 6b Andel med rätt svar bland cyklister och bland bilister
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Andelen som svarat rätt på den fråga som gäller rak väg har ökat under

perioden för kampanjen från 45% till 54%.

De som kör bil ofta svarade i förmätningen rätt i högre grad än de som

cyklar. Cyklisternas kunskap förbättrades dock och blev i eftermätningen

lika bra som bilisternas.

På den andra cykelöverfartsfrågan, korsande väg, fanns däremot inga

skillnader mellan före- och eftermätningen. Även här visste de som kör

bil bättre än de som cyklar, men här kvarstår skillnaderna också i

eftermätningen.
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3.2.2 Vägrenskörning

Il/'c'ilg're'ni omktiming'
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Figur 7a Svarsfördelning, vägrenskörning vid omkörning. "Föraren i
den mörka bilen håller på att bli upphunnen av en bil baki-
från. Får han gå ut på vägrenen för att underlätta omkör-
ning?" (nf=1072, ne=1082), x2=93,8, di: 5, p<0,001
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Figur 7b Andel med rätt svar bland cyklister och bland bilister
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Figur8 Svarsfördelning, vägrenskörning med cykel. "Är cyklister
och mopedister tvungna att använda vägren?" (nf=628,
ne=680), x2=1,2, df=4, NS
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Det stora flertalet visste att man får använda vägrenen så som omkör-

ningsfrâgan beskriver (figur 7). Andelen som svarade rätt ökade betydligt

i eftermätningen. Andelen som trodde att personbilar inte får köra på

vägrenen minskade påtagligt.

Den något större kunskapen bland bilister jämfört med cyklister, blev

något tydligare i eftermätningen.

Cykelfrågan ställdes bara till cyklister. Här svarade man framför allt

under två svarsalternativ, dels det svar som var rätt före regeländringen,

men som blev fel efter, dvs "nej"-svaret och dels det svar som var fel

före, men rätt efter regeländringen. De flesta svarar dock fel i efter-

mätningen.

Ingen märkbar förändring ägde rum mellan mättillfällena.
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3.2.3 Högerregeln
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Figur 9a Svarsfördelning, företräde för bilar i korsning. "Vem ska
lämna företräde här?" (nf=1072, ne=1082), x2=2,14, df=2,
NS
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Figur 9b Andel med rätt svar bland cyklister och bland bilister
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Figur 10a Svarsfördelning, företräde för bil/cykel i korsning. "Vem ska
lämna företräde här?" (nf=1072, neleSZ), X2=3,48, dfzz,
NS
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Figur lOb Andel med rätt svar bland cyklister och bland bilister
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De två frågorna om högerregeln är principiellt lika. I båda gäller höger-

regeln, varför bilisten som kör rakt fram ska lämna företräde. Detta

visste också de flesta, och svarsmönstret är lika mellan frågorna.

Totalt sett förändrades inte kunskapen om detta mellan de båda mät-

ningarna. Inte heller inom grupperna bilister eller cyklister skedde några

större förändringar. Vid båda mättillfällena och i båda frågorna var

kunskapen dock högre bland bilister än bland cyklister.
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3.2.4 Omkörning vid cykelöverfart
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Ja pga mittlinje

-1

Vet ej i'

6 1

Figur 11a Svarsfördelning, omkörning vid cykelöverfart. "Du ser här en
cykelöverfart som korsar vägen. Får föraren i den mörka
bilen köra om här?"(nf=1072, ne=1082), x2=7,6, df=3, NS
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Figur llb Andel med rätt svar bland cyklister och bland bilister
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Omkö'rn'in ,

NJa pga fri sikt   
   

   

J l I I

Före

I Efter

 

 

 

Icö'r ålt

   

Figur 12a

%
10 20 30 40 50 50 70 00 90 100

Svarsfördelning, omkörning vid cykelöverfart, markerade
körfält. "Du ser här en cykelöverfart som korsar vägen. Får
föraren i den mörka bilen köra om här?" (nf=1072, neziOSZ),
x2=14,9, df=3, p<0,001
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Figur 12b
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Även här användes två principiellt lika frågor. Vad som skiljer är kör-

fältsmarkering på den andra frågan. Rätt svar är dock "nej" i båda fallen

vilket också de flesta visste.

Kunskapen var dock bättre på den första frågan utan körfältsmarkering.

Här svarade totalt nästan 90% rätt medan ca 70% svarade rätt när

körfältsmarkeringen finns.

Mycket små förbättringar skedde mellan före- och eftermätning.

Bilister som kör ofta, visste bättre än de som cyklar ofta , en skillnad

som tycktes minska mellan mätningarna.
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3.2.5 Körfältsbyte

[[2 är :älts byte, :ler :ils'väg'
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Nej \ Före
å Efter

          

0 10 20 30 40 50 50 70 00 90 100
%

Figur 13a Svarsfördelning, körfältsbyte på flerfilsväg. "Trafiken är
tät. Lastbilen blinkar för att köra in framför den mörka
bilen. Har föraren i den mörka bilen skyldighet att
underlätta inkörningen? (nf=1072, ne=1082), X2=44,9,
df=2, p<0,00l
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Figur 13b Andel med rätt svar bland cyklister och bland bilister
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Figur 14a Svarsfördelning, körfältsbyte vid inkörning på motorväg.
"Trafiken är tät. Lastbilen blinkar för att köra in framför
den mörka bilen. Har föraren i den mörka bilen skyldighet
att underlätta inkörningen?" (nf=1072, ne=1082), x2=8,0,
df=2, p<0,02
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Figur l4b Andel med rätt svar bland cyklister och bland bilister
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Också för körfältsbyte användes två principiellt lika frågor. I båda fallen

gäller att den mörka bilen ska släppa in lastbilen.

Svarsmönstret skilde sig dock mellan frågorna. Man visste bättre vad

som gäller för körfältsbyte på väg (första frågan) och denna kunskap

ökade efter kampanjen. Bilförare som kör ofta ökade här sin kunskap mer

än cyklister.

På den andra frågan, om motorvägspåfart, svarade de flesta fel. Detta

förhållande kvarstod efter kampanjen. Den största gruppen felsvarare

var de som cyklar ofta. De som kör bil ofta svarade alltså i högre grad

rätt.
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3.2.6 Bilbälten

[âilbälteslaal

 

       

 

\

*Nej,men i sommar \§S§Sb

 

  

Nej,inget bestämt
Före

Efter*

 

Vet ej

     

 

T

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

°/0

Figur 15 Svarsfördelning bilbälteslag för baksäte. "Är det lag på att
använda bilbälten i baksätet?" (nf=1072, ne=1082), X2=46,l,
df=3, p<0,001
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[Eilbâltes lag, bor/rn'

Ja

Nej

     

Vet ej

   

   

   

r
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%

Figur 16 Svarsfördelning bilbälteslag för barn i baksäte. "Gäller lagen
också barn under 15 år?" (nf=1072, neleSZ), x2=1,3, df=2,
NS

Kunskapen om den kommande bilbälteslagen var hög såväl före som efter

kampanjen. Från trafiksäkerhetssynpunkt kan det vara mera riktigt att

betrakta både "ja"-svaret och "nej men i sommar" som rätt svar. Slår

man ihop dessa, får man fram att andelen rätt svar Ökat från 82% i före-

till 84% i eftermätningen. (x2=9,0, df=2', p<0,02).

Svarsmönstret är i stort sett detsamma i de olika trafikantgrupperna.

Huvuddelen av de tillfrågade tror att lagen också gäller barn under 15 år

och inte heller här förändras svarsfördelningen mellan före- och efter-

mätningen.
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3.2.7 _C_y_l_<_e_l_1_*_e_f_l_ex/belysning

l aloe l're :lexá -- be läsning'
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Figur 17 Svarsfördelning, reflexer och belysning på cykel. "Vilken
utrustning måste cykeln enligt lag ha om man ska cykla i
mörker?" (ni-:1072, neleSZ), X2=894,2, df=6, p<0,00l
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Kunskapen om cykelns mörkerutrustning ökade under kampanjen. Vissa

detaljer kände man väl till redan före kampanjen, framför allt den

utrustning som lagstadgats tidigare.

I stort sett alla visste att man ska ha framlyse och baklyse. De flesta

kände också till att man ska ha röd reflex bakåt. Här ökade kunskapen

från ca 80% till drygt 90%.

Även för vit och gul reflex ökade kunskapen kraftigt.

Relativt många, ca 1/4 trodde att man måste ha pedalreflexer.

Den enda skillnaden mellan de olika trafikantgrupperna var att de som

cyklar ofta, bättre kände till om vit reflex i eftermätningen, 88%,

jämfört med bilisternas 82%.

3.3 Socialgruppstillhörighet

Tämligen genomgående kan man i intervjusvaren se ett mönster för vissa

socioekonomiska variabler och svarsfördelningarna på de frågor som

ställts om kampanjen.

Broschyren och informationen har nått ut bättre till dem med högre

inkomst, med "högre yrken" eller med hög utbildning än till dem med

lägre inkomst, som är "arbetare" eller som har låg utbildning. Begrepp

för grupptillhörighet har här tagits från Sifos intervjuformulär (se bilaga

3). Som exempel visas i tabell 2 svarsfördelningen för om man uppger sig

ha fått den utskickade broschyren.
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Personer som fått broschyren, uppdelade på inkomst och
socialgrupp (gruppernas andel av populationen anges inom

Tabell 2

parenteser)

Inkomst Andel som
fått broschyr

<7O 000 (32%) 45%

70-119 999 (45%) 53%

>120 000 (23%) 63%

    

Social-

grUPP

Andel som

fått broschyr

  

Arbetare (49%)

Medelklass-

yrken (37%)

Högre yrken (14%)

 

48%

55%

65%

  

Även svarsfördelningarna på kunskapsfrågorna följer i stort sett detta

mönster. Tabell 3 visar andelen rätt svar i eftermätningen på en kun-

skapsfråga där svarsfördelningen över yrken får anses som ganska typisk

för kunskapsfrågorna i allmänhet.

 

Tabell 3 Andel med rätt svar på fråga om företräde vid högerregel
uppdelade på socialgrupp

Socialgrupp Andel rätt svar

Arbetare 57%

Medelklassyrken 63%

Högre yrken 71%

   

Detta styrker alltså kunskapen om hur den här typen av information når

ut i samhället. Man kan inte förvänta sig att den när lika bra i alla

samhällsgrupper. I fortsatt informations- och kampanjarbete bör man

alltså, om man vill nå alla lika bra, söka differentiera informationsinsat-

ser mera med tanke på socialgruppsrelaterade variabler.
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4 SLUTSATSER

4.1 Förändringar - effekter?

Resultaten anger bara om förändringar skett från för- till eftermätning

och i så fall i vilka avseenden och för vilka målgrupper. Formellt går det

inte att säga något om orsaken till förändringarna. Det kan i och för sig

bero på informationskampanjen, eller på massmediapubliciteten kring de

nya reglerna, på bådadera, eller på något annat. Detta är begränsningen

hos denna typ av för- och efterstudier utan kontrollgrupper.

Dock finns indicier i resultaten som tyder på att det kan vara kampanjen

i första hand som orsakat förändringarna och det är ett intressant

samband mellan vad intervjupersonerna kommer ihåg. För fyra trafikreg-

ler fanns kunskapsökningar och det är precis de fyra regler som intervju-

personerna bäst kom ihåg att broschyren handlade om. Detta skulle

kunna tyda på att informationskampanjen legat bakom förändringarna.

Detta är dock sagt med reservation för atttolkningen formellt inte kan

stödjas i undersökningarnas uppläggning eftersom inga kontrollgrupper

fanns.

4.2 Broschyren

Ungefär hälften uppger sig ha fått broschyren. Det kan låta lite med

tanke på att den distribuerades till samtliga hushåll. Svarsfrekvensen

beror på hur frågan formulerats. Hade broschyren visats för intervjuper-

sonerna hade svarsfrekvensen sannolikt blivit ännu högre. Jämfört med

vad som brukar nås för andra broschyrer måste resultatet betraktas som

tillfredsställande.

Kommer man ihåg vad broschyren handlade om?

Det är framför allt tre ting man mest kommer ihåg om broschyrinnehål-

let: l) cykelreflexer, 2) vägrenskörning och 3) cykelöverfart i nämnd ord-

ning. På fjärde plats kommer körfältsbyte, obetydligt före omkörning och

spärrlinje.
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Regeländringarna gällde, som tidigare nämnts, just dessa fyra mest ihåg-

komna regelområden.

4.3 Har man lärt sig vad regeländringarna innebär?

 

Det är just på dessa fyra punkter man förknippar med broschyren, som

kunskapsökningar kan konstateras. I något fall är de mycket stora, som

för kravet att cyklar måste ha gula sidoreflexer i mörker (ökning från

drygt 50% till drygt 90%). I andra fall är ökningarna inte särskilt stora,

men de finns där (signifikanta).

De regeländringar som inte tycks ha gått fram gäller kravet för cyklister

och mopedister att använda vägren och omkörningsförbudet före cykel-

överfart.

4.4 Har kunskaperna ökat om oförändrade regler?

 

Nej. Kunskaperna om oförändrade regler har inte ökat (exempelvis

högerregeln mellan bilister och mellan bilist och cyklist).

4.5 Hur skulle kampanjen "i stället" ha utformats?

 

På det hela taget synes kampanjen ha varit framgångsrik med hänsyn till

att den innehållit många budskap, att många av regeländringarna varit

diffusa och kanske inte så centrala för trafiksäkerheten och att kampanj-

budgeten varit liten.

Så här efteråt kan dock konstateras at det var onödigt att också ta upp

oförändrade regler. Det blev ju inga effekter där. Det kan dessutom ha

haft negativa effekter. Om hela kampanjen koncentrerats bara på änd-

rade regler kanske man hade nått ännu större effekter på dessa punkter.

Nu blev kampanjen onödigt komplicerad och innehållsrik, med risk att

huvudsyftet stördes.

VTI RAPPORT 313



34

Det är viktigt att renodla sina kampanjinsatser och behärska ambitionen

att passa på att gå ut med så mycket som möjligt när man ändå går ut.

Det är så mycket som är viktigt för trafiksäkerheten, men att göra

kampanjer är att välja och att välja hårt för att få tillräcklig koncentra-

tion och slagkraft.
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Bilaga 1

Exempel på kampanjargumentationen. Från hushållsbroschyren.

 

CYKELÖVERFAR

 

      

 

 

 

 

    

 

     

Som du vet är det förbindef Y
att köra om strax före eller 5IWingwmé,my Mim* _
på ett övergångsställe. m'föN-dlerpâvñobm WWW/le

Från den 'I april införs -WMMWM
samma förbud när det gäller
markerad cykelöverfart.

En människa som cyklar är
lika oskyddad i trafiken som
en som går.

16
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Bilaga 2
Sid 1

Sektion lp-nr(1)

lp-nrl TlLL lNTERJUAREN:

Fyll i lp-nr nedan!

*gg-_____

303 304 305 306 307

Alla bussar

378-380

 

Dl

308

309

D]

Jlt)

:lll

Sektion D(I)

TlLL ALLA:
Inom vilket eller vilka områden sker ändringar den 1 april i år?

Visa Icørr DI! FLERA SVAR KAN FÖREKOMÅ-IA!

Om "trafikreglerna' FINNS ;MED i svaret, gå tillfråga 02.'

Om "trafikreglerua" INTE .FINNS MED i svaret, gd n'llfrdga DJ!

M

Q
O
M
A
U
N
-

Den årliga kontrollbesiktningen av bilar
Affärernas Öppettider
Sjuklörsåkringen
Trañkreglerna --> FR D2!
Tullbestämmelserna om att föra in varor och tobak
Reglerna för reklam i TV
Tveksam, vet ej

OM 'TRAFIKREGLERNA" DVS POS 4 ?Å FRÅGA Dl:
Hur har du fått reda på att tratikreglerna ändras?

.S'varsairernatiren får _ej nämnas! FLERA SVAR KAN FÖREKGÅI-
51.4!
OM IP SVARAR TV. FRÅGA: Vilken typ av program?

 

M
..._...._-...

.r l
'
O
Q
M
Q
O
M
A
W
M
*

 

lnl'ormationsbroschyr
TV, Anslagstavlan
TV, nyhetsprogram
TV. Övrigt. eller kan inte ange program
Radio
Dagstidning
Annan tidning eller tidskrift
Affisch eller anslag
Bekanta eller andra personer
På annat sätt
Tveksam, vet ej

1-[1114 Itlllal\:

Hur ofta lEirdus du i trafiken som personbilsfömre?

Visa korr DJ! ETT SVAR!

l
O
-
'
J
i
å
'
u
t
d
- Dagligen eller nästan dagligen

Några gånger i veckan
Någon gång i veckan
ibland. men mindre än en gång i veckan
Aldrig eller nästan aldrig
Tveksam, vet ej

TILL ALLA:
Hur ofta färdas du i trafiken som cyklist/mopedist under sommar-
halvåret?

Hm korr IM! ETT sm R!

i
o
r
m
a
w
w
r
- Dagligen eller nästan dagligen

Några gånger i veckan
Någon gång i veckan
Ibland. men mindre än en gång i veckan
Aldrig eller nästan aldrig
Tveksam. \et
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86007/009

DS TILL ALLA:
Vem skall lämna företräde här?

Visa kart DS! ETT SVAR!

312 1 Bilisten
2 Cyklisten
3 Båda. Vem som måste göra det beror på omständigheterna

från fall till fall
4 Tveksam, vet ej

D6 "nu, ALLA: .
Vem skall lämna företräde här?

Visa kort 06.' ETT SVAR!

313 l Bilisten
2 Cyklisten
3 Båda. Vem som måste göra det beror på omständigheterna

l från fall till nu
4 , Tveksam, vet ej

D7 TILL ALLA:
Föraren i den mörka bilen håller på att Hi upphnnnen av en bil
l*"k:l9":'n. Får han gå ut på vägrenen för att underlätta omkörning?

Visa kart D7! ETT SVAR!

314 l
2

(
b
å
t
.
)

O
\ l

D8

l
l

Ja. det får han
Ja. men bara om det är mycket mötande trafik och han kör
långsamt
Ja. han måste gå ut på. vägrenen
Nej, personbilar får inte köra på vågrenen
Nej. bara långtradare får använda va'grenen tär att under-
lätta omkörning
Tveksam, vet ej

om ?OS 1-3 PÅ FRÅGAIE: ,
Är cyklister och mapr-;liater'ivnugna att använda vägrencn?

Visa kort' DS! E TT S VAR!
'_-

Jlsl l

Ä
h
J
N

'
U
1

L.._

D9

Nej. någon sådan lag finns inte. utan det är bara en
rekommendation
Ja, men lagen gäller bara cyklister
Ja, det gäller också mopedister om trafiken är tät
Ja. både cyklister och mopedister skall alltid använda väg-
rcnen
Tveksam. vet ej

TILL'ALLA:
Vem skall lämna Rireträdc här?

Visa korr D9! ETT SVAR!

316 l

2
3

Bilisten som tänker svänga
Bilisten som tänker köra rakt fram
Tveksam, vet ej

D10 TILL ALLA:
Vem skall lämna företräde här?

Visa korr 010! ETT SVAR!
r_

.ll7

.
n
o
-
l

 

_'1

 

l.-.

Cyklisten
Bilisten
Tveksam. vet ej



Bilaga 2
Sid 2

I O

Sextmn .0(2) 86007/009

Dll TILL ALLA: DM TILL Al LA.:
Du :er här en Cj.'keiöverl'm't som korsar vägen. Får föraren i den Ti'alikcn tail. l..a.=!f:i!«.;: Wai-:ar för att köra in framför den mörka
mCrka bilen köra om här? bilen. Har läraren i Lit." liIUi'lxü bilen .skyldighet att underlätta in-

körningen?
Visa kort DI!! ETT' SVA?!

Visa kort :'3- I'J! ."1' ?T 353:' RI
31* I I i Ja. cftersnm sikten är fri och inga cyklister syns till r___\

i 2 Nej, man får inte köra cm .Strax före denna cykelövcrfart 321 l [ Ja. han skall :turas-:a sin hastighet så_ att inkömingen
. 3 Ja. eftersom han inte kör över den hcldragna mittlinjcn l underlättas för la-itE-ilen
.l 4 l Tveksam, vet ej 2 | Nej, eftersom lastüzlslörnren måste låta trafiken passera

! l innan han får byta körfält
. 3 I Tveksam. vet ej

D12 TTLL ALLA:
Du ser 'när en cykelövcrfart som korsar vågen. Får föraren i den
mörka bilen köra om här? D15 TILL ALLA:

' _ Trafiken är tät. Lastbilar blinkar för att köra in framför den mörka
m ka" 012" ETTSVAR! bilen. Har föraren i den mörka bilen skyldighet att underlätta in-

. - körningen?
319 l Ja. eftersom srkten är fri och inga cyklister syns till

2 Ja, eftersom bilarna kör i varsitt markerat körfält Visa korr BIS! ETTSVAR!
3 Nej. man får inte köra om strax före denna cykelövcrfart

'_14 Tveksam. vet ej 322 1 Ja. han skall anpassa sin hastighet så att inkömingen på
mami-vägen underlättas för lastbilen

2 Nej, eftersom lastbilsföraren måste låta trafiken passera
Dl3 TILL ALLA: innan han får köra in på mororvágcn

Vilken utrustning måste. cykeln enligt lag ha om man skall cykla i 3 Tveksam, vet ej
mörker?

Visa korr BJJ! Svanairernarirenfår ej nämnas! FLERA SVAR KAN D16 TILL ALLA:

FOREKGMMA! I Är det lag på att använda biltáltc i baksätet?
\ .

;in . Visa korr m5! ETT .sz/A R!
320| I 2 Framtius

l 2 'v'it reflex framåt 23 7-] _Jd __> FR _1337

! 3 i '6353:35 2 l Nci. "en det blir lag i sommar --> FR 017
4 i 30° man* 'bakåt 3 l Nej, man har ännu inte bestämt om någon sådan lag skall
5 i Stingpinne l införas

l c'- l Gula. sidoreflexer på t ex hjulen l 4 | Tçcxmm ...gt ,gi
-' ?pl-oz'n av L_______, A. *P -
I 3 . -Ju-l .fl--..cr

l 8 Tveksam. vet ej

1:17 GM "2-235 z: 224.212. i. _ få :i: .lm me:
(täll'.n'-li'.._"x71 också bara uüccr 15 år?
,_--

'12 l .ia
' I . .

I 2 NC'I

L_3 . Tveksam. :9 aj
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Bilaga 3
Skil

Svarskort

KORT Dl

i Den årliga kontrollbesiktningen av bilar

2 Affärernas öppettider

3 Sjukförsäkringen

h Trafikreglerna

5 Tullbestämmelserna om att föra in varor och tobak

6 Reglerna för reklam i TV

KORT DB-Dh

 

1 Dagligen eller nästan dagligen

2 Några gånger i veckan

3 Någon gång i veckan

h Ibland, men mindre än en gång i veckan

5 Aldrig eller nästan aldrig

VTI RAPPORT 313



Bilaga 3

 

   

SkiZ

KORT DS

i Bilisten

2 Cykiisten

3 Båda. Vem som måste göra det beror på

omständigheterna från fail tiil fail

KORT D6

 
    

i Bilisten

2 Cyklisten

3 Båda. Vem som måste göra det beror på
omständigheterna från Faii till fall
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Bilaga 3
KORT D7 Sid 3

 

  

  

C
1 Ja, det får han

2 Ja, men bara om det är mycket mötande trafik och han kör långsamt

3 Ja, han måste gå ut på vägrenen

h Nej, personbilar får inte köra på vägrenen

5 Nej, bara långtradare får använda vägrenen för att underlätta
omkörning

KORT D8

 

 

 

 

1 Nej, någon sådan lag finns inte, utan det är bara en
rekommendation

2 Ja, men lagen gäller bara cyklister

3 Ja, det gäller också mopedister om trafiken är tät

Ja, både cyklister och mopedister skall alltid använda
vägrenen
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Bilaga 3

   

  

Skj4

KORT D9

1 Bilisten som tänker svänga

2 Bilisten som tänker köra rakt fram

KORT D10

 

 

 

 

1 Cykiisten

2 Bilisten
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Bilaga 3
SkiS

 

 

    

 

 

 

KORT D11 ///f ,. \\\\

QDOCOQJOO ' UFOC'I'WÖX

____u_ :ccccocoççgogçrEDv:::noocoocvz

; 2 \F \ \J

H
/ 3..

P' 1-.

y

\ h
sp

1 Ja, eftersom sikten är fri och inga cyklister syns till

2 Nej, man får inte köra om strax före denna cykeiöverfart

3 Ja, eftersom han inte kör över den heidragna mittiinjen

KORT D12 1

DOCCECCCCQ

7 'CCCCCOTOCQODOC ç. _;TTCCT.'TDT.CQOCW)
J

[i

   

 

  

 

 

 

 

\g

1 Ja, eftersom sikten är fri och inga cyklister syns till

2 Ja, eftersom bilarna kör i varsitt markerat körfält

3 Nej, man får inte köra om strax före denna cykeiöverfart
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Bilaga 3
Sklö

5951212

 

  

  

Framl'us
AF//Ml ]

Stlngplnne._\ää* §ä ><j _áøøøøø-Vit reflex

Gula sidoreflexer

på t ex hjulen
Pedalreflexer

  

 

_---___--_-_-----------------_-_---_-_---_
---___----__-_--_---__--__---_-__-------_-

_-_____

 

KORT D14
<--_-_-__.-n_-__'-

 

 

 

i Ja, han skall anpassa sin hastighet så att inkörningen

underlättas för lastbilen

2 Nej, eftersom lastbilsföraren måste låta trafiken passera
innan han får byta körfält
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Bilaga 3
Ski7

  

 

  

 

    

 

   

KORT D15

1 Ja, han skall anpassa sin hastighet så att inkörningen på
motorvägen underlättas för lastbilen

2 Nej, eftersom lastbilsföraren måste låta trafiken passera
innan han får köra in på motorvägen

KORT D16

1 Ja

2 Nej, men det blir lag i sommar

3 Nej, man har ännu inte bestämt om någon

sådan lag skall införas
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Bilaga 4

Förklaring till vissa beteckningar i tabellerna

Ip

Ålder

Kön

Civilstånd

Utbildning

Sysselsättning

Socialgrupp

Högre

yrken

Medelklass-

yrken

Arbetare

ä
*
ä

ä

 

Ip=lntervjuperson - den intervjuade

Indelning i undergrupper framgår av tabellhuvudet.

Män, kvinnor

Gift/sammanboende Gift

99m ..
Anka/Ankling Ogift
Skild

Låg utbildning 30-74 år

Gymnasienivå, högskole-
nivå, universitet

Hög utbildning 16-29 år

Grundskola (folkskola) Låg utbildning 16-29 år

Hög utbildning 30-74 år

Egen företagare
Anställd i offentlig
tjänst

Anställd i privat tjänst

Förvärvsarbetande heltid

Förvärvsarbetande:

] Förvärvsarbetande deltid

Ej förvärvsarbetande:

Hemarbetande husmor/

husfar

Studerande
Pensionär

Sjukskriven

Ej förvän/sarbetande

Högsta yrkesklassen (I)

Personer med befattningar som kontrollerar stora förmö-

genheter eller värden och/eller kräver kunskap i form av
avlagd akademisk examen eller innebär utövande av stor

makt och inflytande.

Högre medelklass (llA)

- Personer som utan att tillhöra högsta yrkesklassen år före-

tagare med anställda ellerharhögre tjänstemans ställning: i
vidaste mening manschettyrken med underlydande.

Medelklass (IIB)
Tjänstemän med längre utbildning, få eller inga under-

ställda, företagare utan anställda utanför familjen, mindre
lantbruk

Lägre medelklass(IIC)

Lägre tjänstemän med kort utbildning ("tjänstearbetare"),
inga underställda.

Fackutbildade arbetare (lIlA)

Arbetare med yrken som förutsätter utbildning i yrkesskola

eller flera år som lärling.

Yrkeskunniga arbetare (IIIB)

Arbetare med yrken som visserligen inte fordrar någon

speciell skolutbildning men som inte heller kan skötas utan
en längre tids erfarenhet.

Diversearbetare, kroppsarbetare, vårdarbetare och övriga

arbetare (IIIC)
Anställda med yrken som i princip varje arbetsför person

kan uföra utan någon längre tids utbildning eller träning.

Information finns både om Ipzs och om makas/makes sys-

selsättning och socialgrupp.

Högsta socialgrupp i hushållet anges.
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Närings-

gren

Livscykel

Barn i

hushållet

Bostads-

ort

Bostads-

typ

Hushållets

inkomst

Intervju-

personens

inkomst

Antal inkomst-

tagare i

hushållet

Hushållstorlek

Fackförenings-
tillhörighet

Indelning i undergrupper framgår av tabellhuvudet.

Ogift, bor hos föräldrarna

Ogift, ensamboende : Yngre utan barn
Gift, utan barn

Gift med barn under 7 år
Gift med barn 7-19 år,

inga förskolebarn

Hushåll med barn

under 20 år

Gift, barnen utflyttade

Gift, pensionär

Ensam pensionär

Äldre utan barn

Under 2 år

2-6 år

l
l
l
l

l
l

Barn under 7 år

1549 år Barn 7-19 år

Inga barn under 20 år
Det har funnits barn som
vuxit upp och flyttat

hemifrån

Inga barn under 20 år

Stockholm, A-region 01
Göteborg, A-region 33
Malmö, A-region 28

Övriga städer, tätorter
över 3 000

Tätorter mindre än 3 000,

landsbygd

Storstäder

Äger eller hyr (arrenderar)]
villa, radhus, .
gård på landet Radhus, vrlla

Har insatslägenhet,

bostadsrätt, L., h t

hyr lägenhet, övriga age" e

Hushållets sammanlagda årliga bruttoinkomst.

Indelning i undergrupper framgår av tabellhuvudet.

lndividens inkomst per år. Indelning i undergrupper

framgår av tabellhuvudet.

En

Flera

Antal personeri hushållet 1-2 personer

3 personer

4 eller fler

Antal personer mellan 18-74 år finns även

LO, TCO, SACO/SR












